
 
 

 

                                                     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

รายการท่องเที่ยว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - - -

15.30 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน G ประตู 4  สายการบินเสฉ
วนแอรไ์ลน ์(3U) เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกทางดา้นสมัภาระและ
เอกสารการเดินทางกอ่นขึน้เคร่ือง 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8146  
  กระเป๋าใบใหญ่โหลด 23 กิโลกรมัตอ่ท่าน ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ (โปรดปฏิบติัอย่างเคร่งครดั) 
22.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเฉิงตู (เวลาทอ้งถิน่: เร็วกวา่เวลาในประเทศไทย 1 ชัว่โมง) เมือง

หลวงของมณฑลเสฉวน ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่นํ้าหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปดว้ย
เทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมีฤดรูอ้นท่ีอบอุ่น 
ฤดหูนาวท่ีไม่หนาวนัก ประชากรเมืองเฉิงตมีูราว 10 ลา้นคน จดัเป็นอนัดบั 3 ของประเทศจีน ใน
ปัจจบุนัเป็นทัง้ศูนยก์ลางดา้นการเมือง การทหาร และดา้นการศึกษาของภมิูภาคตะวนัตกเฉียงใต ้นํา
ท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ จากน้ันนําท่านเดินทางสูโ่รงแรมพกัผ่อน  

            ที่พกัทางสายการบินเป็นผูจ้ดัใหใ้กลส้นามบิน 
วนัที-่2 เฉิงตู – อูหลู่มู่ฉี - คาราเมย ์ - L D
เชา้            ไม่มีบริการอาหาร บริการตวัท่านเองภายในสนามบินเพื่อความสะดวกในการเชค็อิน 
08.10 น. ออกเดินทางสู่ อูรูมูฉี โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8525  
11.45 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานอูรูมูฉี (Ürümqi Diwopu International Airport) เมืองเอกของ

เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร ์ ประเทศจีน ตัง้อยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจีน เป็นศูนยก์ลางเสน้ทางสําคญัของทางสายไหมในยุคราชวงศถ์งั ไดพ้ฒันา
ความเป็นศนูยก์ลางทางดา้นผูนํ้าทางวฒันธรรมและทางการคา้ยุคราชวงศช์งิในคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ใน
ปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ลา้นคนอุรุมช ี เป็นนครท่ีใหญ่ท่ีสดุทางทิศตะวนัตกของประเทศ 
ทัง้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดของแถบเอเชยีกลางอีกดว้ย ตามบนัทึกของกินเนสบุค๊ออ๊ฟเร็ค
คอรด์ อุรุมช ี เป็นเมืองใหญ่ท่ีห่างไกลจากทะเลมากท่ีสุดในโลก มีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจมาอย่าง
ตอ่เน่ืองนับแต่ปี 1990 ในปัจจบุนั เป็นเมืองศนูยก์ลางดา้นคมนาคมภายในประเทศ ทัง้เป็นศนูยก์ลาง
วฒันธรรมและการพาณิชย ์

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑซ์ินเจียง (แต่งการสภุาพ กางขายาว รอ้งเทา้หุม้ซน) ซึง่บอกเล่าถึงการ
รวมตวักว่าจะมาเป็นมณฑลซินเจียงในปัจจุบนันี้ ใหท่้านรูจ้กัเมืองซินเกียงตัง้แต่เป็นเมืองซีย่ี 36 



 
 

 

ประเทศ ชมโบราณวตัถท่ีุสําคญัมากมายท่ีหาชมไดย้าก ชมการจาํลองบา้นเรือน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มนอ้ยทุกเชือ้ชาติท่ีอาศยัอยู่ในเขตนี้และจดุเด่นคือซากมนุษยโ์บราณท่ี
เป็นบรรพบุรษุของชาวยโุรปท่ีขดุพบในซนิเจียงมีอายุกว่า 3,000 ปี เดินทางสู่ เมืองคาราเมย ์ (เคอ
ลาหม่าอี)้ ระยะทาง 315 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง คาราเมยต์ ัง้อยู่แถบ
ซนิเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ ์ (ท่ีราบตํ่าจุงการ-์JUNGGAR 
BASIN) ซึง่ถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทรายโกบี ท่ีขึน้ตรงต่อส่วนกลางซนิเจียง ชือ่เมืองในภาษาอุย
กูรมี์ความหมายว่า “ดํา” ท่ีน่ีมีการขดุพบนํ้ามนัมากว่า 30 ปีแลว้ ปัจจุบนัคาราเมยมี์ชือ่เสียง ใน
ฐานะท่ีเป็นเมืองอุตสาหกรรมนํ้ามนั เป็นแหล่งนํ้ามนัดิบท่ีใหญ่มากแห่งหน่ึงของจีน มีการผลิตนํ้ามนั 
6.32 ลา้นตนัตอ่ปี ตลอดเสน้ทางท่านจะไดเ้ห็นแท่นขดุเจาะนํา้มนัเรียงรายอยู่สองฝ่ังทาง 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
            ทีพ่กั ZHENGTIAN LANDMARK HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที-่3 คาราเมย ์ - เบอรช์นิ B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยงั เมืองเบอรช์ิน (ปู้เออรจิ์น BURQIN) ระยะทาง 319 ก.ม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง เมืองท่ีตัง้อยู่เชิงเขา อลัไต มีประชากรราว 62,400 คน 
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูงทางตอนเหนือและลาดตํ่าลงมาทางตอนใต ้ จึงมีทิวเขา เชงิเขา ท่ีราบ 
และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกนั แม่นํา้เบอรช์นิเป็นแม่นํ้าสายหลกัและมีแม่นํ้าเออรทิ์คไหล
ผ่านใจกลางเมือง 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

บ่าย ระหว่างทางนําท่านชม  เมืองปีศาจอูเออ่เหอ GHOST CITY ซึง่อยู่ในเขตลมแรง YADAN  เม่ือ
พนัลา้นปีก่อน พืน้ท่ีบริเวณเมืองปีศาจเคยเป็นทะเลสาบท่ีมีนํ้าใสสะอาด เป็นท่ีหากินของสตัวโ์ลกดึก
ดําบรรพ ์ เชน่ ไดโนเสาร ์ เม่ือถึงยุค PTROSAURS และ STEGOSAURS เปลือกโลกมีการเคล่ือน
ตวัอย่างรนุแรง ทําใหท้อ้งทะเลสาบบริเวณนี้พลิกตวักลบักลายเป็นทะเล ทรายท่ีมีแอ่งหุบหินลึก เวลา
และกระแสลมไดข้ดัเกลาภูเขาหินเหล่านี้เป็นรูปร่างต่างๆ บา้งดูเหมือนหอสูง เหมือนเจดีย ์ ปราสาท 
ฯลฯ มีสีสนัต่าง ๆ บา้งเรียกว่า WIND CITY ชาวคาซคัเรียกท่ีน่ีว่า “SHAYITIKERXI” ชาว
มองโกเลียเรียกว่า “SULUMUHAK” ซึง่มีความหมายว่าเมืองปีศาจทัง้สิน้ ยามเย็นเม่ือกระแสลมแรง
พดัผ่านอือ้อึงจะมีเสียงประหลาดเกิดขึน้ เหมือนเสียงสะทอ้นท่ีกอ้งไปมา ทําใหรู้สึ้กเย็นยะเยือกและขน
ลกุ และน่ีอาจเป็นท่ีมาของชือ่ “เมืองปีศาจ” เดินทางตอ่จนถึงเบอรช์นิ 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
            ทีพ่กั SHENHU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที-่4 เบอรช์นิ - เจียเติงยวี ่ - คานาสือ B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางไป เจียเติงยวี่ (Jiadengyu) ระยะทาง 117 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.40 ชัว่โมง เนินเขาสีดํา เทา นํ้าตาล หินมีแง่ มีเหลี่ยมรูปร่างแปลกตา คลา้ยหินอุกาบาต ดู
เสมือนยอ้นเวลามาอยู่ในภมิูประเทศแห่งโลกลา้นปี  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ คานาสือ ดินแดนที่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินที่บริสุทธิช์ิน้สุดทา้ย

ของมวลมนุษยที์่ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก ท่านจะไดส้มัผสั
กบักล่ินอายความบริสทุธิข์องธรรมชาติรอบกาย โอบลอ้มดว้ยภเูขาทัง้ซา้ยขวา ท่ีเขยีวขจีรายรอบไป
ดว้ยตน้ยางท่ีขึน้อยู่อย่างหนาแน่น ยามตอ้งแสงแดดเป็นสีเหลืองทองงามระยบั ส่วนของพืน้ราบมีการ



 
 

 

เลีย้งลูกมา้ลูกแกะของชาวบา้นริมทะเลสาบ เหม่อมองไปเห็นความงดงามหมดจดติดตรึงใจผูค้นท่ีได ้
สมัผสั จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เขตทิวทศันค์านาสือ เปล่ียนใชร้ถอุทยาน ชม ทะเลสาบมงักร
หลบั ซึง่ทะเลสาบแห่งนี ้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดคูลา้ยกบัสนัหลงัของมงักร 

จากนัน้ นําท่านชม เยเ้ล่ียงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจนัทร ์ ท่ีมีตํานานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบท่ีมี
รอยเทา้ของเจงกิสขา่น เป็นรอยเทา้ก่อนท่ีท่านจะเดินทางขึน้สู่สรวงสวรรค ์ ซึง่ทะเลสาบแห่งนี้จะมี

หลากหลายสีและสีของนํา้น้ันเปลี่ยนแปลงไปตามอณุหภมิู กบัลกัษณะของทอ้งฟ้าในยามน้ันถา้ทอ้งฟ้า
มีลกัษณะครึม้สีของทะเลสาบแห่งนี ้ จะมีสีฟ้าครามและในคราวท่ีทอ้งฟ้าแจม่ใสน้ันลกัษณะของนํ้าจะมีสี
ฟ้าใส แตค่วามน่าอศัจรรยข์องทะเลสาบนีจ้ะอยู่ท่ีเม่ือทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกนั ชม 
ทะเลสาบเทวดา เป็นทะสาบท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีความใสของลํานํ้าและภูเขาท่ีตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่ทาง
ดา้นหลงัของทะเลสาบแห่งนี้ นําท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ ซึง่อยู่สูงจากระดบันํ้าทะเลถึง 
1,374 เมตร มีพืน้ท่ี 44.78 ตร.กม. ชว่งนํา้ลึกท่ีสดุลึกถึง 180 เมตรโดยประมาณ สิ่งดึงดดูใจของ
ท่ีน่ีคือ มีท่อนไมท่ี้ตายแลว้จํานวนมากเป็นระยะทางกว่าพนัเมตร ศาลาชมปลา จดุท่ีท่านสามารถชืน่
ชมธรรมชาติของทะเลสาบคานาสือ และในนํ้าทะเลยงัมี “ปลาแดงใหญ่”อาศยัอยู่ซึ่งมีความยาว
ประมาณ 8 – 12 เมตร เป็นส่ิงมหศัจรรยข์องทะเลสาบแห่งนี้มกัจะเล่นนํ้าบนผืนนํ้ายั่วยวนเป็น
ประจาํ และสดุทา้ยคือ ภมิูทศันท่ี์ดเูหมือนเขางอ้ไบ ๊ เม่ือหลงัวนัฝนตกฟ้าใส 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
      

  ที่พกั HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 
 

 

วนัที-่5 คานาสือ - เบอรช์นิ B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่าน ผ่ าน เข า้อุทยานครั้ง ท่ี  2 

เปล่ียนเป็นรถอุทยานเดินทาง
ขึน้สู่ ศาลาชมปลา จุดท่ี
ท่านสามารถชืน่ชมธรรมชาติ
ของทะเลสาบคานัสไดส้วย
ท่ีสุดและกวา้งไกลมากท่ีสุด 
ถา้ทัศนะวิสัยกระจ่าง ท่าน
สามารถมองเ ห็นยอดเขา
มิตรภาพ สูง 4,347 เมตร 
ซึง่เป็นพรมแดนระหว่างจีน-
รสัเซยี  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเดินทางกลบั เบอรช์นิ  นําท่านไปชม ธารน้ํา 5 สี  “อู่ฉ่ายทาน” ทุ่งภเูขา 5 สีริมแม่นํ้า 

ท่ีมีพืน้ท่ีกวา้งใหญ่ ความสวยงามเกิดขึน้เม่ือเนินหินเหล่านี้ตอ้งแสงอาทิตยย์ามเย็น แร่ธาตนุานาชนิด
ท่ีผสมอยู่ในหินและทรายจะเปล่งสีสะทอ้นสลบัสีบนช ัน้หิน เป็นสีแดง สม้ เหลือง เทา นํ้าตาล ดู
ตระการตาตดักบัสีเขยีวของตน้ไม ้ และสายนํา้สีฟ้าใสของแม่นํา้เออรทิ์ค ท่ีไหลเร่ือยขนาบขา้งแนวเขา
เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ออกจากเบอรช์นิถนนจะตดัผ่านเนินเขาท่ีมีหินสีดําเทา หินมีแง่มีเหลี่ยม
คลา้ยหินอกุกาบาต ดเูสมือนยอ้นเวลามาอยู่ในภมิูประเทศแห่งโลกลา้นปี  

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
      

  ที่พกั SHENHU HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที-่6 เบอรช์นิ - ขยุถนุ B L D
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองขยุถุน ระยะทาง 455 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 6 ชม  จดุ

บรรจบซนิเจียงเหนือ และซนิเจียง ตะวนัตก เป็นเมืองอุตสาหกรรมอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และ โรงงาน



 
 

 

ไฟฟ้า ตลอดทางชมทศันียภาพสองฝ่ังท่ีสวยงาม และผ่านชมแม่นํ้าอีลี่เหอ แม่นํ้าอีลี่มีตน้นํ้ามาจาก 
เทือกเขาเทียนซาน ไดร้วบรวมเอาลําแควนอ้ยใหญ่หลาย สาย ทอดผ่านหุบเขาอีลี่ แลว้ไหลเขา้สู่
ประเทศคาชคัสถาน ทางดา้นตะวนัตก       สายแม่นํ้าอีริ โครงการสําหรบัถนนเมืองใหม่ เสน้ทาง
ความยาว1164.398 เมตร สะพานหลกัความยาวรวม 306.46 เมตร การลงทุนรวม 43316.3922 
หม่ืน  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่าน เท่ียวชม แกรนดแ์คนยอนอนัจีไ้ห่ หรือท่ีรูจ้กัในฐานะภูเขาสีแดง เป็น ขึน้มาหลายลา้นปี อนั

เน่ืองจากการไหลเซาะของนํ้าหิมะท่ี ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใตจ้รดเหนือมีความยาว 20 
กิโลเมตร ส่วนเวา้ของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กวา้ง 800-1000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร 
ผาหินตัง้ตระง่านสงูๆ 7 ตํ่าๆราวกบัป่าหินท่ีถกูเสริมสรา้งจากสวรรคเ์รียงรายเป็นช ัน้ ๆ บา้งคลา้ยภเูขา
หิมะ ชอ่งแคบ สนามหญา้ และลาํหว้ยไหลผ่านสอ่งสะทอ้นสีสนัสวยงามอีกภาพหน่ึง 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
      

  ที่พกั RUNJIN INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัที-่7 ขยุถนุ - อูหลู่มู่ฉี - เฉิงตู B L -
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่าน ออกเดินทางจาก เมืองขยุถุน ไปยงักลบั เมืองอูหลู่มู่ฉี ระยะทาง 246 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 3.30 ชัว่โมง 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 
 

 

บ่าย เดินทางต่อจนถึง เมืองอูหลู่มู่ฉี นําท่านไป ตลาดบาซาร ์เป็นตลาดพืน้เมืองท่ีเป็นสญัลกัษณข์องอู
หลู่มู่ฉี จําหน่ายสินคา้พืน้เมือง ท่ีเมืองต่างๆในประเทศไม่มีขาย รวมทัง้สารพดัผลไมแ้หง้ ไม่ว่าจะเป็น 
อลัมอนด,์ วอลนัท กีวีอบแหง้, ลกูเกด ฯลฯ เคร่ืองดนตรีพืน้เมือง รวมทัง้เคร่ืองทองเหลือง ไม่ว่าจะ
เป็นแจกนั, กานํ้าชา ฯลฯ จากน้ันนําท่านเท่ียวชมบริเวณ สวนหงซาน ตัง้อยู่บนเนินเขา ชมวิว
ทิวทศันข์องเมืองซนิเจียงพรอ้มทัง้ชมราวทางเดินท่ีมีแม่กญุแจคลอ้งไวเ้ป็นจาํนวนมากตามความเชือ่ของ

คู่รกัท่ีว่าจะทําใหค้วามรกัของทัง้คู่ย ั่งยืนและอยู่คู่กนัไปตราบนานเท่านานและใหทุ้กท่านไดถ้่ายรูปกบั
ทศันียภาพอนัสวยงามท่ีหาดไูดย้ากของเมือง ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านไปยงัสนามบิน 

18.15 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8526  
21.50 น. เดินทางถึง เฉิงตู นําท่านเดินทางสูท่ี่พกั 

ที่พกั SPRING DOWNTOWN HOTEL 
วนัที-่8 เฉิงตู - กรุงเทพฯ B L -
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านชอ้ปป้ิง ถนนโบราณจิ๋งหล่ี ถนนคนเดินมีสินคา้

พืน้เมือง ขนมพืน้เมืองของฝากเล็กๆน้อยๆและอ่ืนๆให ้
ท่านเลือกชมและแวะซือ้กลบัมาเป็นของฝาก 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหาร
สมุนไพร) 

จากนัน้  นําท่านไปยงั สนามบินเมืองเฉิงตู เพ่ือเดินทางกลบั
กรงุเทพฯ 

14.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสาย
การบิน เสฉวนแอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 3U 8145 

16.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ..... 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกบัการปฏิบติัจริงอาจแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย ขอใหท้า่นรบัทราบคาํแนะนําการ

เปล่ียนแปลงการนัด หมายเวลาในการทาํกิจกรรมอีกครัง้จากหวัหนา้ทวัร ์ 
2. บริษทัอาจทําการเปล่ียนแปลงรายการ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยึดผลประโยชนข์อง

ลกูคา้เป็นสาํคญัทัง้นี้ ขึน้อยูก่บัสภาวะของสายการบิน โรงแรมท่ีพกั ภมิูอากาศ ภยัธรรมชาติ การนัด
หยดุงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณท์างการเมืองภายใน อนัเป็นสาเหตใุหต้อ้ง
เล่ือนการเดินทางหรือไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเท่ียว ไดต้ามรายการ  

กาํหนดเดินทาง  4-11, 11-18, 18-25 ก.ย.2563  
ผูใ้หญ่ (พกัหอ้ง 2-3 ท่าน)  ท่านละ   บาท 
พกัเดีย่วจา่ยเพิ่ม    ท่านละ    บาท 
 
เง่ือนไขในการจองทวัร ์
กรณุาจองท่ีน่ังลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 1 เดือน กอ่นการเดินทางพรอ้ม ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 
บาท เมื่อทําการจอง พรอ้มกบัสง่หนา้พาสปอรต์และเอกสารสาํหรบัการทาํวีซา่ สว่นท่ีเหลือชาํระภายใน 
20 วนักอ่นการเดินทางมิฉะน้ันจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 
อตัราน้ีรวม   คา่ตั๋วเครื่องบินไปกลบั (ตั๋วกรุป๊)  คา่นํา้หนักกระเป๋า ท่านละ 1ใบ นน.ไม่เกิน 23 กก. 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม (2ทา่น/หอ้ง)     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่  
    คา่วีซา่ทอ่งเท่ียว      บตัรเขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามรายการ  

  อาหารครบทกุมือ้ตามรายการ    
  คา่ประกนัอบุติัเหตทุุกท่ีน่ังๆ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามกรมธรรม ์

อตัราน้ีไม่รวม  
   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่อาหารและเคร่ืองดืม่นอกรายการ  เป็นตน้. 
   คา่ทิปไกดแ์ละคนขบัรถทอ้งถิน่ 1,700 บาท / ท่าน (ตลอดทริปการเดินทาง) 
   คา่ทิปหวัหน้าทวัรไ์ทยขึน้อยู่กบัความพึงพอใจในการใหบ้ริการ 
   คา่นํา้หนักเกินท่ีสายการบินกาํหนด 
  คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 %และ ภาษีนักท่องเท่ียว (ถา้มี) 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

1.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           1.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           1.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   1.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  



 
 

 

 

ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษทัฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทน
ให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเล่ือนการเดินทางของท่านไป
ยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตั๋วเครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ 
เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนคา่
ทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ

สงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนค่าทวัรท์ ัง้หมด 



 
 

 

17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊
เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถามทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทุกครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่รบัผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ในทุก
กรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารวีซา่ 1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน  
2.  รปูถา่ยสีขนาด 2 นิว้ 2 ใบ  ** ถา่ยมาไม่เกิน 6 เดือน ** อดัภาพดว้ยกระดาษปกติ 
    ฉากหลงัสีขาว เปิดหนา้ เปิดใบห ู  หา้มใสเ่คร่ืองประดบั หา้มใสเ่สือ้สีขาว  

สถานทูตจีน ไม่รบัเล่มของท่านวีซา่ในกรณีดงัน้ีคือ 
1. ชือ่เป็นชาย แตส่ง่รปูถา่ยท่ีดเูป็นหญิง ไวผ้มยาว แตง่หนา้ ทาปาก  
2. นํารปูเกา่ท่ีถา่ยไวเ้กินกวา่ 6 เดือนมาใช ้
3. นํารปูถา่ยเลน่ๆ มีวิวดา้นหลงั ยืนเอียงขา้ง ฯลฯ มาตดัใช ้เพ่ือย่ืนวีซา่ 
4. นํารปูท่ีเป็นกระดาษสติกเกอร ์ หรือ  รปูท่ีใชก้ระดาษพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์
หมายเหตุ   

-บริษทัฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้ / ขอสงวนสิทธิท่ี์จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ในกรณีท่ีมีการขึน้ลงของเงินตรา
ต่างประเทศ / การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ ไม่เท่ียวบางรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้ เพราะการ
ชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย / บริษทัไดทํ้าประกนัอบุติัเหตใุหก้บัลกูคา้ในวงเงิน 1,000,000 บาท (เง่ือนไข
ตามกรมธรรม)์  
เงื่อนไขและความรบัผิดชอบ 
-บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียว  สายการบิน  และ ตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศ ซึง่ไม่อาจรบัผิดชอบต่อ
ความเสียหายต่างๆ  ท่ีอยู่เหนือการควบคมุของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ อาทิ การนัดหยุดงาน  การจลาจล  เปล่ียนแปลง
กําหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ ทัง้ทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุา่งๆ ฯลฯ  
-การตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือ
เอกสารการเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าวีซา่ดว่น เม่ือส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ 
 ย่ืนวีซา่ดว่น 2 วนั จา่ยเพ่ิมท่านละ 2,600 บาท 

 



 
 

 

ผูเ้ดินทางกรุณากรอกเอกสารดา้นล่างน้ี!!!! 
เอกสารที่ใชป้ระกอบการย่ืนขอวีซา่ประเทศจีน 

**กรุณาระบุรายละเอยีดท ัง้หมดใหค้รบถว้น เพื่อประโยชนข์องตวัท่านเอง** 
ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่ ตามหนา้พาสปอรต์) 
(MISS/ MRS./MR.) NAME......................................................... SURNAME................................................................. 
สถานภาพ     โสด     แตง่งาน     หมา้ย   หย่า     ไม่ไดจ้ดทะเบียน      จดทะเบียน  
ชือ่คูส่มรส……......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)........................................................................................................... 
รหสัไปรษณีย.์..........................................โทรศพัทบ์า้น.......................................มือถือ......................................................... 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น / ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................  
รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัทบ์า้น............................................................................................................................ 
ชือ่สถานท่ีทําาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)....................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................  
ตาํแหน่งงาน.............................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู่สถานท่ีทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่)....................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………................................................. 
รหสัไปรษณีย.์.......................................................... โทร
......................................................................................................... 
(สาํคญัมาก กรณุาแจง้เบอรท่ี์ถกูตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทตูจะมีการโทรเชค็ขอ้มูล
โดยตรงกบัท่าน)    
ท่านเคยเดินทางเขา้ประเทศจีนหรือไม่         ไม่เคย            เคยเดินทางเขา้ประเทศจีนแลว้ 
เม่ือวนัท่ี..................... เดือน.......................... ปี.................... ถึงวนัท่ี...................... เดือน....................ปี.......................... 
ภายใน 1 ปี ท่านเคยเดินทางไปตา่งประเทศหรือไม่     ไม่เคย      เคยโปรดระบ ุ
เม่ือวนัท่ี..................... เดือน.......................... ปี.................... ถึงวนัท่ี...................... เดือน....................ปี.......................... 
รายชือ่บคุคลในครอบครวัของทา่น พรอ้มระบคุวามสมัพนัธ ์ (ภาษาองักฤษตวั พิมพใ์หญ่) 

1.(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................... 
ความสมัพนัธ…์………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.(MISS. / MRS. / MR.) NAME..................................................... SURNAME............................................... 
ความสมัพนัธ…์……………………………………………….……………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ

** กรณุาระบเุบอรโ์ทรศพัท ์ เบอรท่ี์ทํางาน มือถือ บา้น และกรอกรายละเอียดแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือ
ใชใ้นการขอย่ืนวีซา่ 
** ถา้เอกสารสง่ถึงบริษทัแลว้ไม่ครบ ทางบริษทัอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม อาจทําใหท่้านเกิดความไม่สะดวก
ภายหลงั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนข์องตวัทา่นเอง จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเครง่ครดั) 

 
** แผนกกงสลุ สถานทตูจีน สามารถสอบถามได ้ หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2247-8970 , 0-2245-7033 

 
 


